Holdturneringsudvalget
København den 22. marts 2019

Kendelse
Senior, 2. serie pulje 2 – Drive 7 vs. SAIF 7 – kampnummer: 330453
Brug af ulovlige spillere på Drive 7
Protest fra SAIF Kbh. (SAIF) mod Drive Kbh. (Drive) i match nr. 330453.
Matchen er i Senior 2. serie pulje 2, afviklet den 17.11.2018 kl. 16.00 i Mariendalshallen Hal A.

Protesten fra SAIF Kbh. (19.11.2018)
I forbindelse med kampen mellem Drive 7 – SAIF 7 den 17/11-18 har SAIF efterfølgende konstateret, at Drive
anvendte hele 4 ulovlige spillere i holdopstillingen, og ønsker derfor at lægge en protest mod dette.
Ifølge holdturneringsreglementet for Badminton København §19, stk. 2 gælder det, at
”En spiller må ikke rykke mere end et hold ned ad gangen.”
Eloise Steen spillede sin sidste holdkamp på Drive 5 den 8/9-18 inden hun blev anvendt på Drive 7 i denne
holdkamp. Hun har dermed rykket mere end et hold ned til Drive 7, og er dermed ulovlig.
Ifølge holdturneringsreglementet for Badminton København §19, stk. 3 gælder det, at
”En spiller må først spille på et lavere rangeret hold, når det højere rangerede hold har spillet, eller samme dag
spiller en kamp uden denne spiller.
Teis Finsen, Frederik Kehlet og Christian Storm spillede alle senest på Drive 6 i holdkampen den 27/10-18.
Næste kamp for Drive 6 er den 25/11-18 og Drive 6 har dermed ikke efterfølgende spillet en kamp uden disse
spillere. Spillerne kunne derfor ikke rykkes til det lavere hold på Drive 7 i denne holdkamp.
Som en konsekvens af de 4 ulovlige spillere, taber Drive 7 alle kampe hvor disse spillere har deltaget samt de
efterfølgende kamp i samme kategori og holdkampens resultat ændres fra 9-4 til Drive til 10-3 til SAIF.
Venlig Hilsen
Thomas Irving Pedersen
SSU-formand,
SAIF Badminton
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Svar fra Drive Kbh. (25.11.2018)
Vedr. 4 ulovlige spillere i kamp 330453
Hermed indlæg vedrørende ovenstående. Indlægget er forfattet af Sune Levy Thomsen og Andreas Hansen som
er trænere for Drives seniorafdeling:
Vedr. 4 ulovlige spillere i kamp 330453
Drive erkender de fremsatte regelbrud, og ønsker hermed blot at understrege det uhensigtsmæssige i reglerne,
og at det reelle styrkeforhold mellem to hold skal afgøres på skrivebordet.
Alle Drives hold 1-7 var i denne runde sat efter ranglisten. Alle spillere deltager kun en gang. Vi har valgt at
sætte holdene fremfor at stille op med manglende spillere.
På grund af et stort antal afbud i forrige runde og til dels i seneste runde måtte vi rykke en række spillere op på
højere hold – både et og to hold højere.
Reglerne som de er for nuværende gør, at vi ikke har mulighed for at flytte dem ned igen, på trods af at de ikke
spiller flere kampe i samme runde. Vi kunne ikke sætte dem alle som reserver på de højere hold, da der kun er
tilladt to reserver per kamp.
Desuden er vi ramt af den regel, at spillerne ikke må rykke ned, før det givne hold de har været flyttet op på har
spillet igen. Vi har forsøgt at lægge vores kamprunder i samme weekender for at undgå denne uhensigtsmæssige problemstilling. Men 6. holdets kamp var først 25. nov. på udebane – en uge senere – hvilket gør at vi
på trods af, at alle 7 hold er stillet op efter ranglisten, ikke må bruge spillerne.
Nu er 6. holdets kamp så aflyst fordi Gentofte ikke kunne stille hold i dag søndag den 25/11, og så låser det
fortsat vores spillere.
De nuværende regler gør det meget vanskeligt for større klubber som Drive, der ønsker at få så mange ud at
spille som muligt.
Specielt burde reglerne om nedrykning og antallet af reserver revideres.
Med venlig hilsen
Mia Boesen

Holdturneringsudvalgets redegørelse
I høringssvaret fra Drive Kbh. accepterer man, at Drive 7 har benyttet Eloise Steen i holdkampen, selv
om hun sidst spillede på klubbens Drive 5 den 08.09.2018 inden hun spillede denne holdkamp på
Drive 7. Hun er derved rykket 2 rækker ned på en gang.
Eloise Steen er derfor ulovlig spiller i holdkampen 330453.
Reference: Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering §19, stk. 2.
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Det betyder at Drive 7 taber de kampe Eloise Steen er involveret i samt alle efterfølgende kampe i
samme kategorier jf. Holdturneringsreglementets §19, stk. 7.
Endvidere accepterer Drive, at de 3 spillere, Teis Finsen, Frederik Kehlet og Christian Storm spillede på
Drive Kbh. 6 den 27.10.2018 og da næste holdkamp for Drive 6 er den 25.11.2018 er de 3 spillere
benyttet ulovligt på Drive 7 i holdkampen 330453 den 17.11.2018.
Reference: Turneringsreglement for Badminton Københavns holdturnering §19, stk. 3.
Det betyder at Drive 7 taber de kampe, som Teis Finsen, Frederik Kehlet og Christian Storm har
deltaget i samt alle efterfølgende kampe i samme kategorier jf. Holdturneringsreglementets §19, stk.
7.
I Drive Kbh.’s høringssvar afslutter holdlederen med at stille spørgsmål omkring det uhensigtsmæssige
i reglerne, idet man som stor klub får alt for mange problemer med oprykning af spillere, når der
kommer mange afbud. Oprykning som giver endnu større problemer, når spillerne skal rykke tilbage
til deres oprindelige hold.
HU/BADKBH anerkender at reglerne er skrappe på netop disse områder. Der er dog erfaring fra
tidligere, at hvis ikke man havde disse skrappe regler omkring nedrykning af spillere og begrænset
brug af antal reserver, så ville der være uhensigtsmæssig mange forsøg på ”lån af stærke spillere” især
omkring slutspil og op- og nedrykningskampe.
Der er intet der forhindrer klubberne i at fremsætte forslag til ændring af Holdturneringsreglementet
for Badminton Københavns Senior- og Veteranturnering på det årlige Holdturneringsmøde ultimo maj
hvert år. Hvis det maksimalt antal benyttede reserver skal være 3 i stedet for 2, så er det jo blot noget
klubberne bestemmer ved dialog og almindelig afstemning. Der er jo intet af det reglementariske,
som er trukket ned over hovedet på klubberne og da slet ikke indenfor Badminton Københavns
område.
Påstanden om, at de tre herrespillere er låste til Drive 6’s efterfølgende match (12.01.2019) fordi
Gentofte havde meldt afbud er ikke korrekt. Et konkret afbud fra GBK medfører at kampen anses for
spillet og derfor ikke låser spillerne og den efterfølgende trækning af Gentofteholdet, hvor alle
holdkampene falder helt bort, vil af HU/BADKBH helt sikkert blive dispenseret, så modstanderholdet
ikke låses urimeligt, fordi et hold trækker sig i netop den spillerunde, hvor man skulle spille mod det.
Det er dog bemærkelsesværdigt at Drive ikke har forsøgt henvendelse til HU/BADKBH vedrørende
spærring af spillerne på Drive 6 i denne periode, når man sådan beskriver vanskelighederne på grund
af de mange afbud.
Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at man kritiserer det bestående regelsæt for reserver, men man
starter hele turneringen den 22.09.2018 (1. runde) med at overtræde reglerne, idet man benytter
reserver i 1. runde på Drive 6 (mod §20, stk.7). Endda hele 3 af slagsen (mod §20, stk. 1).
HU/BADKBH observerede ingen forslag til ændring af reservereglerne på holdturneringsmødet blot 4
måneder forinden. Og der har ikke været spillemæssig aktivitet i mellemtiden.
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Holdturneringsudvalgets kendelse
Drive Kbh. 7 har ved benyttelse af Eloise Steen i 1. DS og 1. DD i match nr. 330453 overtrådt
Holdturneringsreglementet for Badminton København §19, stk. 2.
Protesten fra SAIF Kbh. tages derfor til følge.
Drive Kbh. 7 taber herved 1. – 2. DS og 1. – 2. DD.
Drive Kbh. 7 har ved benyttelse af Teis Finsen, Frederik Kehlet og Christian Storm i match nr. 330453
overtrådt Holdturneringsreglementet for Badminton København §19, stk. 3.
Protesten fra SAIF Kbh. tages derfor til følge.
Drive Kbh. 7 taber herved 2. – 4. HS og 1. – 3. HD.
Da Holdturneringsreglementets §19, stk. 8 angiver at slutresultatet skal reguleres med mindst 2 tabte
kampe pr. ulovlig spiller, så vil Drive 7 tabe 8 kampe i forhold til det oprindelige resultat.
Det oprindelige resultat af holdkampen mellem Drive 7- SAIF 7 på 9-4 ændres til 1-12, 0-3 i point.
Holdturneringsudvalget ændrer resultatet i BadmintonPeople.

Drive Kbh. ikendes en bod på 4 x 200 kr. for brug af ulovlige spillere jf. gebyroversigten i Badminton
København.
Drive Kbh. pålægges et gebyr på 500 kr. for ”Tab af protest indgivet af modpart”.
Protesten er behandlet af Holdturneringsudvalget i Badminton København og kan ikke appelleres til
Badminton Danmarks Appeludvalg jf. Love for Badminton København §11, stk. 3.
Fortolkning af holdturneringsreglementet for Badminton København kan dog appelleres til Badminton
Danmarks Appeludvalg jf. procedure for dette.
På Holdturneringsudvalgets vegne
Kurt Mehlsen
Formand
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